:PROCES VERBAL

lncheiat azi 15.03.2019 in sedinta publica de indata a
Consiliului local alorasului Piatra Olt

sunt prezenti 10 sl s-au lnscris in registrul de evidenta un numar de 10
:a_s e. dln totalu de 14 consilleri. Lipsesc domnil consilieriVulcanescu Miruna, Tudor
Lumin ta, Calin Nicusor, Paun Fabriccio Adrian.
La sed nta

Sunt prezenti, de asemenea, domnul primar, Udrescu Tudor si domnul secretar, Petrisor
Stoica.

Asigurarea deschiderii ucrarilor sedintei este facuta de catre d .secretar, Petrisor Stoica.
Domnul presedinte de sedinta, Dragan llie, supune spre aprobare procesu verbal ai
sedintei anterioare, care a fost pus la dispozltia domnllor consllleri, aprobandu se cu 9 voturi
,,pentru", 0 voturi ,,contra", 1 abtinere(dl.viceprimar Rada Nicusor), motivat de faptul ca a fost
absent la sedlnta anterioara.

Domnu presedinte de sedinta, Dragan llie, arata ca s
indata dln data de 15.03.2019 cu urmatoarea ordine de 2i:

1.

a

convocat sedinta pub ica de

2.

Proiect de hotarare cu paivire lar actuaLlzare Deviz general conform OUG nr.114 din 2018
pentru obiectivul de investitii,,Moderni2are si reabllltare strazisi drumurl de interes
!oca in orasul Piatra Olt".
lnitiator, Tudor Udrescu, primarul orasului Pjatra Olt.
Proiect de hotarare cu privire lai aprobare cheltuieli neeligibile conforrr OUG 114 din

3.

2018 pentru obiectivul de investitii,,Modernizare si reabi itare strazisi drurn!ri de
intere! loca in o'a5u Pial'a Olt'.
nitiator, Tudor udrescu, prlmarul orasuJui Piatra O t.
Proiect de hotarare cu privire a: modificare art.3 din HCL nr.65/20.08 2018 pentru

aprobarea proiectu uisi a che tuie ilor legate de proiectul,,lmbunatatirea calitatlivlet l
populatlei prin modernlzarea spatlilor publice sia infrastructuril in orasu Platra O t prin
POR AXA 13 ,,.

4.

Lnitlator, Tudor Udrescu, prlmarul orasului Piatra o t
Proiect de hotarare cu privire la: insusirea acordu ui de cooperare privind organizarea
exercitarea activitatii de audlt lntern.

sl
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_c==.e

:'aaec:nie de sedinia da cuvaniul domnului primar pentru

a

cu p.iyire la: aciualizare Deviz general conform OUG nr.114 din
ce:nvesiliji.Modernizare si reabilitare strazisi drLrmuri de interes local

: :' -.' - :a_,oa:i!rgentca suntnsteterrnenedeTespectat.
::__- 3':iao a:e de sedlnta supune la vot proiectu de hotarare care se aproba cu 10
..',- ..'.-'-',0 votur ,,contra", O abtineri, devenind astfe Hotararea nr.11/15.03.2019 cu
.' . 'e a actua iza.e Deviz genera conform OUG nr.114 din 2018 pentru obiectivul de investltii
,,Llodernizare si reabilitare strazi si drumurl de interes Local in orasul Piatra O t".

ln continuare, domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru

a

prezenta Proiectui de hotarare cu prlvire la: aprobare cheltuieli neeligibile conform OUG 114
dln 2018 pentru obiectivul de investitil ,,Modernlzare si reabilitare strazl si drumurl de interes
local in orasu Piatra Olt".
Domnul presedinte de sedinta supune a vot prolectul de hotarare care se aproba cu 10
voturi ,,pentru", 0 voturi ,,contra", O abtlnerl, devenind astfel Hotararea nr.12/15.03.2019 cu
privlre la: aprobare chetuie i nee igibi e conforra OUG 114 dln 2018 pentru obiectivul de
investltii,,Modernlzare si reab litare strazi si drum!rl deinteres oca inorasuL PiatraOLt"

n continuare, domnu presedinte de sedlnta da cuvantu domnului prlmar pentru

a

prezenta Proiectul de hotarare cu prlv re la: modlficare art.3 dln HCL nr'65/20.08.2018 pentru
aprobarea proiectului si a chetulelllor egate de proiectu ,,Lmbunatatirea ca itatii vietii
populatiei prin modernizarea spatii or publlce si a infrastructurii ln orasul Piatra Olt prin POR
AXA 13 ,,.

Domnul presedinte de sedinta supune la vot prolectul de hotarare care se aproba cu 10
voturl ,,pentru", O voturi ,,contra", O abtinerl, devenind astfel Hotararea nr.13/15.03.2019 cu
privire la: modiflcare art.3 din HCL nr.65/20.08.2018 pentru aprobarea proiectulul si a
cheltulelilor egate de proiectul ,,lrnbunatatirea calitatli vletii populatiei prln modernizarea
spatiilor publice si a infrastrLicturii in orasul Piatra O t prin POR AXA 13,,.

In continuare, domnul presedinte de sedinta da cuvantu domnulul prirnar pentru a
prezenta ProiectuL de hotarare cu privire la: insusirea acordu ui de cooperare privind
organizarea si exeTcltarea activitatii de audit lntern.

Dl.primar: La acest prolect, am gasit o solutie, o firma care face audit, suma e de 1000 lei
pe una.

Nemaifiind discutii, domnul presedinte de sedinta declara incheiate lucrarile sedintei
publice de indata a Consiliului Local al orasului Piatra Olt.

incheiat prezentul proces-verbal.
SEDINTA,

SECRETAR,

Petrisor STOICA

